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Προς    

 Όλους τους Συλλόγους και Φορείς 
 Όλους τους δημότες – δημότισσες 
του Δήμου Στυλίδας 

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων των Φορέων και εκδήλωση ενδιαφέροντος 
συμμετοχής δημοτών, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου 
Στυλίδας για την περίοδο από 5-3-2017 έως 31-8-2019. 
 

 
 
_ 
 

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» στους Δήμους με πληθυσμό 
μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των (2/3 ) των 
μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των 
Δημοτικών Αρχών, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να 
συγκροτηθεί και σε μικρότερους Δήμους, με Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από 
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως: 
 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων 
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων  
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών 
δ) των εργαζομένων στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων 
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών 
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και 
ι) δημότες 
 
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε 
(25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 
αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη μετά από  
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κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και 
όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.  
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο 
Αντιδήμαρχος που ορίζει ο Δήμαρχος με Απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών 
οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των Δημοτικών 
Παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
2. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης: 
α) Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά 
προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. 
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που 
παραπέπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Δήμαρχο. 
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του 
Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των 
κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το 
Άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 
Η διατύπωση γνώμης από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης δεν 
αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω 
διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται 
και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και 
παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 
κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
3. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη 
σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου 
προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για 
άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα 
μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση 
και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την 
ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση 
θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται 
την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση 
ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τηρούνται 
πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά 
από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που 
διατυπώνονται. 
4. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό 
Διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες 
διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την 
παρουσίαση των πορισμάτων διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του Δήμου.  
 
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, εκτός από θητεία της παρούσας Δημοτικής 
Αρχής η οποία είναι πενταετής και άρα η διάρκεια της θητείας της 
παρούσας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα είναι δυόμιση έτη (2 
και ½ έτη). 
 
 



 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, συγκροτήθηκε Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 
για την περίοδο 2013-2014, της οποίας η θητεία έχει λήξει.  
 
Καλούνται: 
 
 
 

 Όλοι οι φορείς και Σύλλογοι του Δήμου Στυλίδας να ορίσουν τον 
εκπρόσωπό τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης για την 
περίοδο από 5-3-2017 έως και 31-8-2019 . 

 Όσοι δημότες και δημότισσες ενδιαφέρονται να 
δραστηριοποιηθούν ως μέλη της, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους έως την Μεγάλη Πέμπτη 13/4/2017. 

 στο γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου 
Στυλίδας, αρμόδιος υπάλληλος κ. Καραγεώργου Αναστασία, 
Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου & Θερμοπυλών – Τ.Κ.: 35300. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22383-50118  ή  

 στο E-mail: akarageorgou@stylida.gr. 
 
  Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δημότες 
υπερβαίνουν τον προβλεπόμενο από το Νόμο αριθμό, θα διενεργηθεί 
δημόσια κλήρωση στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη 
διαδικασία ορισμού της εν λόγω Επιτροπής.   
 
 
 

 
    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ από 5-3-2017 έως 

31-8-2019 
 

Εκ μέρους του Φορέα / Συλλόγου …………………………………………… 
 
Ορίζεται εκπρόσωπος στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου 
Στυλίδας για την περίοδο 5-3-2017 έως 31-8-2019, ο κύριος: 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………….. 
 
ONOMA:…………………………………ΤΟΥ………………………………… 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………… 
 
ΤΗΛ.:……………………..……ΚΙΝ.:……………..……………………………. 
 
E-mail:…………………………………………………………………………… 
 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.:……………………………………………………………… 
 
 
 

Στυλίδα:  ……./……/2017 
 
 

                                                                              Ο Πρόεδρος 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ από 5-3-2017 έως 31-8-2019. 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ:  
                   …………………………………………………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ: 
                  ………………………………………ΤΟΥ………………………………………. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
                 ………………………………………………..Τ.Κ.:……………………………… 
 
ΤΗΛ.:       
                ……………………………………………..ΚΙΝ.:…………………………………. 
 
E-mail: 
               ………………………………………………………………………………………. 
 
ΑΡ. ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤ.: 
               ………………………………………………………………………………………. 
 
Επιθυμώ να συμμετάσχω ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 
Δήμου Στυλίδας για την περίοδο 5-3-2017 έως 31-8-2019. 
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     Στυλίδα:……/…../2017 
 

Ο / Η Αιτών / ούσα 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 


